
   

பக்கிான நாட்கள் 

ஜூலய 30 - சர்லதேச நட்பு ேினம் 

 சர்லதேச நட்பு ேஷனம் என்பது பனனஸ்த ஶலின் பன்னஶறஷவலத் னேஶடர்ந்து 1997ல் 

ஐ.நஶ னபஶதுச் சவபஶல் ஏற்றுக்ன ஶள்ரப்பட்ட பே பன்பற்சஷஶகும். உயன ங் ஷலும் 

உள்ர னிேர் ரின் லஶழ்க்வ ில் பே உன்னேஶன ற்றும் ேஷப்புஷக்  உணர்லஶ  

நட்பின் னபஶபேத்ேத்வேபம் பக் ஷத்துலத்வேபம் அங் ஸ ரிப்பேன் அடிப்பவடில் 

சர்லதேச நட்பு ேஷனம் அவந்துள்ரது. 

தேசி சசய்ேிகள் 

த்ேி பிதேசத்ேின் சபஞ்ச் சணாயம் ற்றும்  தகராலின் சபரிார் சணாயம் 

சிமந்ே புயி இருப்புகராக ேிப்பிடப்பட்டுள்ரது 

 4லது தேசஷ புயஷ ேஷப்படீு (புயஷ  ணக்ன டுப்பு) உடன் னலரிிடப்பட்ட இந்ேஷஶலின் 50 

புயஷ சணஶயங் ரின் ேஷப்படீ்டின்படி, த்ேஷ பிதேசத்ேஷன் னபஞ்ச் சணஶயம் 

ற்றும் த ரஶலின் னபரிஶர் சணஶயம் ஆ ஷவல நஶட்டின் சஷமந்து  

நஷர்ல ஷக் ப்படும் புயஷ இபேப்பு ரஶ  ேஷப்பிடப்பட்டுள்ரது. 

இந்ேிாலின் பேல் சபண் சட்டன்ம உறுப்பினர் டாக்டர் பத்துயட்சுி சட்டிின் 133லது 

பிமந்ே ேினத்லே கூகுள் டூடுல் சகௌலித்ேது 

 அறுவல சஷ ஷச்வச நஷபுணர்,  ல்லிஶரர், சட்டன்ம உறுப்பினர் ற்றும் சப  

சஸர்ேஷபேத்ேலஶேஷஶன டஶக்டர் பத்துயட்சுஷ னட்டி அலர் ரின் 133லது பிமந்ே ேஷனத்வே 

ன ஶண்டஶடும் லிேஶ  கூகுள் ேனது ப ப்பு பக் த்ேஷல் அலபேவட ஒலித்வே 
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டூடுயஷல் தபஶட்டு ன ௌலித்ேது. அலர் 1912 ஆம் ஆண்டில் இந்ேஷஶலின் பேல் னபண் 

பேத்துலர் ரில் பேலஶ வும், னட்ஶஸ் அசு  ப்தபறு பேத்துலவனில் பேல் 

னபண் அறுவல சஷ ஷச்வச நஷபுணஶ வும் பணிஶற்மஷலர் ஆலஶர். 

ஜம்பகாஷ்ிரின் உத்ேம்பூர் ாலட்ட நிர்லாகம் “ஜதீன தோ” என்ம செல்ப்லயலன 

அமிபகப்படுத்துகிமது 

 ஜம்ப- ஶஷ்ீரில், உத்ேம்பூர் ஶலட்ட நஷர்லஶ ம் “ஜதீன தேஶ” என்ம னவல்ப்வயவன 

அமஷப ப்படுத்ேஷபள்ரது. பஶயஷன லி ஷேத்வே தம்படுத்துலதேஶடு த்ேஷ அசு 

நஷேஷரிக் ப்பட்ட தபடி பச்சஶவ் தபடி பேஶதலஶ ேஷட்டத்ேஷன்  ஸழ்  பேலில் இபேக்கும் 

குறந்வேின் பஶயஷனம்  ண்டமஷேல் ேடுப்புச் சட்டம் (பிசஷபிஎன்டிடி) பிசஷபிஎன்டிடி 

சட்டத்வே ீறுபலர் வர வ ஶள்லது இத்ேஷட்டத்ேஷன் தநஶக் ஶகும். 

சர்லதேச சசய்ேிகள் 

இந்ேிா, சனீா எல்லயப் பகுேிகரில் நிலயலல ஆய்வு சசய்கின்மன 

 அவேஷவபம் ஸ்ேஷத்ேன்வபம் தபடலேற் ஶ  எல்வயப் பகுேஷ ரின் 

நஷவயவவ இந்ேஷஶவும் சஸனஶவும் ஆய்வு னசய்துள்ரன. இபே ேப்பினர் இவடத 

னபய்ஜஷங் ஷல் இந்ேஷஶ-சஸனஶ எல்வய லில ஶங் ள் னேஶடர்பஶன ஆதயஶசவன ற்றும் 

பேங் ஷவணப்புக் ஶன WMCC இன் 14 லது கூட்டத்வே நடத்ேஷனர். 

லெட்டிில் உள்ர இந்ேி அலேி காக்கும் பலடினர் பன்ாேிரிான தசலலக்காக 

லிருதுகலர சலன்மனர் 

  டந்ே பத்ேஶண்டு ளுக்கும் தயஶ  வவட்டி  ஶலல்துவமவ ஆேரித்ே இந்ேஷ 

அவேஷ  ஶக்கும் பவடினர், லபேம் அக்தடஶபரில் ஐ.நஶ. ஷளன் நஷவமலவடலவேத் 

னேஶடர்ந்து இந்ேஷஶலிற்கு ேஷபேம்பு ஷன்மனர். அலர் ரின் பங் ரிப்புக் ஶ  

பஶஶட்டுக் வரபம் லிபேது வரபம் னபற்மனர். இந்ேஷஶலின் 184 ஆண்டு ள் 
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பறவஶன துவண ஶடலப் பவடஶன அசஶம் வபிள்வழ தசர்ந்ே 140 லீர் ள் 

இேஷல் இபேந்ேனர் என்பது குமஷப்பிடத்ேக் து. 

அமிலில் சசய்ேிகள் 

சந்ேின் -2 3- ம் படி நிலயக்கு உர்த்ேப்பட்டது 

 இந்ேஷ லிண்னலரி ஆஶய்ச்சஷ அவப்பு நஷயலின் னேன் துபேலத்வே ஆய்வு 

னசய்லேற் ஶ  அனுப்பப்பட்ட சந்ேஷஶன் -2 லிண் யம் னலற்மஷ ஶ  பன்மஶம் படி 

நஷவயக்கு உர்த்ேப்பட்டது. சந்ேஷஶன் 2 லிண் யம் ஆ ஸ்ட் த்ேஷில் சந்ேஷனின் 

சுற்றுப்பஶவேவ எட்டும் என்றும், தலும் னசப்டம்பர் 7 ஆம் தேேஷ நஷயலின் னேன் 

துபேலத்ேஷல் னன்வஶ  ேவிமங்கும் என்றும் எேஷர்பஶர்க் ப்படு ஷமது. 

ஜப்பானின் ொபுசா -2 சிறுதகாள் ரியுகுலின் இண்டாலது கட்ட ஆாய்ச்சில நிலமவு 

சசய்கிமது 

 ஜப்பஶனின் வஶபூசஶ 2 ஆய்வு இறுேஷக் ட்ட ஆஶய்ச்சஷக் ஶ  னேஶவயதூ சஷறுத ஶள் 

ீது னலற்மஷ ஶ  ேவிமங் ஷது, அங்கு  ரிபகுலின் ஶேஷரி வர தச ரிக்  உள்ரது. 

இேன்பயம் சூரி ண்டயத்ேஷன் பரிணஶ லரர்ச்சஷ பற்மஷ உண்வ வர 

னலரிச்சத்ேஷற்கு ன ஶண்டு லபடிபம் என்று நம்பப்படு ஷமது. 

லணிகம் & சபாருராோம் 

சாபிக்லிக் ற்றும் ெிப் பார் ீது ரிசர்வ் லங்கி ரூ .26 யட்சம் அபாேம் லிேித்ேது 

 ழுங்குபவம லறஷ ஶட்டுேல் வர பின்பற்மஶேேற் ஶ  ரிசர்வ் லங் ஷ இண்டு 

ஆன்வயன்  ட்டண அவப்பு ரஶன னஶபிக்லிக் சஷஸ்டம்ஸ் பிவதலட் யஷஷனடட் 

ற்றும் வஷப் பஶர் பிவதலட் யஷஷனடட் லறங்குநர் ளுக்கு சுஶர் 26 யட்சம் பைபஶய் 

அபஶேம் லிேஷத்துள்ரது. 
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புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம்(MoU), ஒப்பந்ேங்கள் & த்ேி அலச்சலல ஒப்புேல் 

இந்ேிா-சாசாம்பிக் இலடியான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

 னலள்வரர்  ப்பல் ே லல் வரப் ப ஷர்லது ற்றும் நீரலில் துவமில் த்துவறப்பு 

னேஶடர்பஶன இண்டு புரிந்துணர்வு ப்பந்ேங் ரில் இந்ேஷ அசு ற்றும் னஶசஶம்பிக் 

அசு இவடில் வ னழுத்ேஷடப்பட்டன. இண்டு புரிந்துணர்வு ப்பந்ேங் ரில் 

வ னழுத்ேஷடுலேன் பயம் ேற்தபஶவே இந்தேஶ-னஶசஶம்பி ன் பஶது ஶப்பு த்துவறப்பு 

தலும் பயப்படும் என நம்பப்படு ஷமது. 

இந்ேிா-ிான்ர் இலடியான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

 இந்ேஷஶவும் ஷஶன்பேம் பஶது ஶப்பு த்துவறப்பு குமஷத்ே புரிந்துணர்வு ப்பந்ேத்ேஷல் 

வ னழுத்ேஷட்டன. அேஷல் பஶது ஶப்பு த்துவறப்வப தம்படுத்துேல், கூட்டு பிற்சஷ ள் 

ற்றும் ஷஶன்ர் பஶது ஶப்பு தசவல ளுக்கு லறங் ப்பட்ட பிற்சஷ ஆ ஷலற்வம 

ேஷப்பஶய்வு னசய்ேல்தபஶன்மவல வ னழுத்ேஷடப்பட்டேஶ  னேரி ஷமது. தலும்  கூட்டு 

 ண் ஶணிப்பு ற்றும் ேஷமன் தம்பஶடு, பேத்துல த்துவறப்பு, ஶசுபஶடுக் ஶன ேீர்வு 

ற்றும் புேஷ உள் ட்டவப்பு வர தம்படுத்துேல் ஆ ஷலற்மஶல்  டல் பஶது ஶப்வப 

லலுப்படுத்துேல் தபஶன்ம நடலடிக்வ  ள் தற்ன ஶள்ரப்படும் எனவும் அமஷப்படு ஷமது. 

இந்ேிா-சபனின் இலடியான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்ேம் 

 இந்ேஷஶ ற்றும் னபனின்  ல்லி, சு ஶேஶம் ற்றும் இ-லிசஶ லசேஷ ள் குமஷத்து நஶன்கு 

புரிந்துணர்வு ப்பந்ேங் ரில் வ னழுத்ேஷட்டன. னேஶவயதூ  ல்லித் ேஷட்டஶன இ-

லித்பஶேஷ ற்றும் னேஶவயதூ பேத்துல பற்சஷஶன இ-ஆதஶக் ஷபஶேஷ ஆ ஷ 

தலும் இண்டு புரிந்துணர்வு ப்பந்ேங் ரில் வ னழுத்ேஷடப்பட்டுள்ரன. 
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பாதுகாப்பு சசய்ேிகள் 

IN LCU L-56 இந்ேி கடற்பலடில் இலணக்கப்பட்டது 

 வலஸ் அட்ஷல் அதுல் குஶர் னஜின் என்பலஶல் IN LCU L-56, தயண்டிங்  ஷஶஃப்ட் 

பெடியஷட்டி (எல்.சஷ.ப) எம்.த . IV லகுப்பின் ஆமஶலது  ப்பவய இந்ேஷ  டற்பவடில் 

இவணக் ப்பட்டது. எல்.சஷ.ப 56 என்பது நஷயம் நீர் இண்டிலும் னசல்லும்  ப்பயஶகும், 

இேன் பக் ஷ பங்கு பிேஶன தபஶர் பீங் ஷ ள்,  லச லஶ னங் ள், துபேப்புக் ள் ற்றும் 

உப ணங் வர  ப்பயஷல் இபேந்து  வக்கு ன ஶண்டு னசல்லதும் பன்படுத்துலதும் 

ஆகும். 

லிலராட்டு சசய்ேிகள் 

ஐ.சி.சி உயக சடஸ்ட் சாம்பின்ளிப் சோடல அமிபகப்படுத்ேிது 

 சர்லதேச  ஷரிக்ன ட்  வுன்சஷல் (ஐ.சஷ.சஷ) பேல்  உய  னடஸ்ட் சஶம்பின்ளஷப் னேஶடவ  

2013ம் ஆண்டு நடத்ே  தலண்டும் என்று 2009 ஆம் ஆண்டு ேஷட்டம்ஷட்டது. ஆனஶல் 

அந்ேத்னேஶடர் 2017 க்கு த்ேஷவலக் ப்பட்டு பின்னர் த்து னசய்ப்பட்டது. இறுேஷஶ , 

ஐ.சஷ.சஷ உய  னடஸ்ட் சஶம்பின்ளஷப் னேஶடர் அடுத்ே ஶேம் 1 பேல் 2021 ஏப்ல் 30 

லவ நவடனபறும் என்று  சர்லதேச  ஷரிக்ன ட்  வுன்சஷல் அமஷலித்துள்ரது. 

அஞ்சும் சௌத்கில் உயக சாேலன பலடத்துள்ரார் 

 உய  சஶம்பின்ளஷப் தபஶட்டிில் னலள்ரிப் பேக் ம் னலன்மலஶன அஞ்சும் னௌத் ஷல் 

பேல் ஆரஶ  தடஶக் ஷதஶ யஷம்பிக் ஷற்கு ேகுேஷ னபற்மஶர். னபண் ள் ஏர் வபிள் 

பிரிலில் னவஹயஷ த ஶவள 1.7 புள்ரி ள் லித்ேஷஶசத்ேஷல் லழீ்த்ேஷ உய  சஶேவனவ 

லிட சஷமப்பஶ  னசல்பட்டு ேங் ம் னலன்மஶர். 

FB :ல் தச 
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